
A66 - En smart kortläsare

En smart och flexibel kortläsare som fungerar som 
en fristående kortläsare/kodlås eller som en del i 
porttelefon- och passersystem.

A66:an är smart och flexibel och kan fungera som fristående kortläsare/ kodlås 
och som del i ett porttelefon- och passersystem. A66 passar utmärkt för ytter-
dörrar såsom portar och entréer. Du öppnar enkelt dörren med kod eller bricka 
och du kan fjärröppna garage, styra larmet på kontor eller fabriker samt erbjuda 
en säker och nyckelfri passage. 

Kortläsaren ger talmeddelanden med instruktioner vid in-/utpassering samt vid 
larmtillkoppling. Dessutom är den perfekt vid utbyte av äldre system då befintligt 
kablage ofta kan återanvändas, vilket betyder låga installationskostnader. 

En kortläsare att 
växa med • Används som fristående 

kortläsare/kodlås eller som 
del i porttelefon- och 
passersystem.

• Erbjuder nyckelfri passage.

• Kan fjärrstyras med 
radionyckel.

• Möjlighet att styra bl.a. lås, 
inbrottslarm och hiss.

• Kan monteras utanpå- 
liggande eller infällt.

• Låga installations- 
kostnader.



Börja med A66 som en 
fristående kortläsare    
A66:an fungerar helt fristående och används då som ett 
kodlås och/eller som en kort-/ taggläsare. Inga dörrcentraler 
behövs utan all programmering sker direkt på A66:an via 
knappsatsen/displayen. Brickor och koder kan tidsbegränsas. 
Vid behov kan den sedan byggas ut till ett komplett passer-
system som administreras i Axema VAKA.  

Fortsätt som SOLO
SOLO fungerar som ett mini-passersystem. Inga dörrcentraler 
krävs utan all programmering sköts direkt i en A66 via 
knappsatsen/displayen, därefter kopieras informationen över 
till en bricka som sedan förs över till övriga A66:or. Funktionen 
hanterar upp till 10 st. A66:or.

Väx till VAKA passersystem
Axema VAKA passersystem skyddar alla delar av fastigheten 
såsom entréer, garage, tvättstugor, lastintag, lager, kontor 
och serverrum. Systemet är enkelt att administrera och 
anpassa efter specifika behov. Tillträde kan t.ex. begränsas 
för bl.a. hantverkare och lokalvårdare till vissa dagar, tider 
och dörrar. Passersystemet erbjuder även en individuell 
tillgänglighetsanpassning med bl.a. talmeddelanden och 
förlängd inpasseringstid.

Utöka till VAKA porttelefon
Med A66:an får ni porttelefoni via internet vilket innebär 
låga kostnader. Installationen är enkel och kostnadseffektiv 
eftersom ingen kabeldragning till lägenheterna behövs. 
Besökare ringer till mobil, hemtelefon eller trådlös 
svarsapparat. När A66:an installeras som porttelefon ingår ett 
komplett passersystem med passage genom kod, bricka eller 
fjärrnyckel. 

Axema Access Control AB  |  Box 90215  |  120 23 Stockholm  |  08-722 34 40  |  info@axema.se  |  www.axema.se

• Robust metallkapsling.

• Bakgrundsbelysta siffror.

• Display för programmering.

• Veckotidur med 3 tidscheman.

• Inbyggd Posten IR-öppning.

• Temperatur -30 C till +55 C.

• Mått (HxBxD) mm 184x87x27

• Läser EM, MIFARE Classic och 

MIFARE DESFire EV2

• Mottagare för radionycklar

• IP-klass IP55

• IK-klass IK06

• Art.-nr 2-1660 2-1660

• E-nummer E5870494

Kontakta oss för ett kostnadsfritt 
projekteringsbesök som vi utför 

tillsammans med en erfaren 
säkerhetsinstallatör. 

A66 som VAKA IP-porttelefoni.

Teknisk fakta

A66 fristående/kodlås,SOLO & 
VAKA passersystem.

A66 infällt montage i rostfritt eller 
mässing.


